
Ogłoszenie o konkursie

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego: Konkurs prowadzony samodzielnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpb@um.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa konkursu:
Konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu

2.2.) Identyfikator konkursu: ocds-148610-0f876989-5141-11ed-8832-4e4740e186ac

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411806/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-10-26 15:15

2.6.) Konkurs zastrzeżony:
Nie

2.7.) Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PROCEDURA I RODZAJ KONKURSU

3.1.) Procedura konkursu:
Konkurs - ograniczony

3.2.) Rodzaj konkursu:
Konkurs dwuetapowy

3.6.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2022-12-09 23:59

3.7.) Informacja o obiektywnych wymaganiach:
Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby/podmioty podlegające wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.
Szczegółowe wymagania zawiera pkt 10 Regulaminu.

SEKCJA IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW KONKURSU I KOMUNIKACJA

4.1.) Adres strony internetowej prowadzonego konkursu:
https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

4.3.) Komunikacja w konkursie wyłącznie elektroniczna: Tak
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4.4.) Adres WWW środka służącego do komunikacji w konkursie:
https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

4.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zawarto w pkt 3 Regulaminu

4.7.) Narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie

4.11.) Język prac konkursowych i wniosków:

polski

SEKCJA V – PRZEDMIOT KONKURSU

5.1.) Numer referencyjny konkursu: ZPb-II.271.110.2022.MD

5.2.) Czy konkurs poprzedza udzielenie zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania
architektoniczno - budowlanego: Nie

5.3.) Krótki opis przedmiotu konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie, w oparciu o Regulamin oraz załączniki merytoryczne, koncepcji urbanistycznej
zagospodarowania terenów położnych przy ul. Dolna Wilda, Królowej Jadwigi, Droga Dębińska i O. Mariana Żelazka w
Poznaniu, obejmujących głównie teren po dawnym stadionie im. Edmunda Szyca. Organizator dopuszcza dyskusję z
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

5.4.) Główny kod CPV: 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

5.5.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

SEKCJA VI – NAGRODY

6.1.) Rodzaj nagrody:
Nagroda pieniężna

6.2.) Liczba nagród dla autora wybranej pracy konkursowej lub autorów wybranych prac konkursowych: 2

6.3.) Liczba prac konkursowych, które zostaną nagrodzone: 5

6.4.) Wartość nagród pieniężnych lub rzeczowych: 190000,00  PLN

SEKCJA VII – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA UCZESTNIKÓW KONKURSU

7.1.) Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:
O dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają warunki udziału w
Konkursie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował architektem lub urbanistą lub architektem krajobrazu.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań znajdują się w pkt 10 Regulaminu.

7.2.) Czy ustanowiono wymagania środowiskowe lub społeczne: Nie

7.3.) Czy przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej lub opracowania
studialnego: Nie

SEKCJA VIII – KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH/OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

8.1.) Rodzaj i nazwa kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
1. Opracowania studialne oceniane będą w I Etapie przez Sąd Konkursowy według następujących równoważnych kryteriów:
a) jakość powiązania z tkanką miasta - skala /forma zaproponowanych rozwiązań w kontekście istniejącej zabudowy i
zieleni, wielopoziomowa dostępność komunikacyjna terenów (mobilność);
b) atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych – czytelna kompozycja układu urbanistycznego
i proponowanej zabudowy oraz jakość przestrzeni publicznych, oryginalność, nowatorstwo;
c) wartość rozwiązań przyrodniczych i klimatycznych - wykorzystanie naturalnych, unikatowych uwarunkowań
przyrodniczych w aspekcie systemu zieleni miasta oraz dostosowania do zmian klimatycznych;
d) wykorzystanie walorów historyczno-kulturowych - uwzględnienie istniejącego potencjału miejsca i jego tożsamości
(walory urbanistyczno-architektoniczne, historyczne, kulturowe, środowiskowe i krajobrazowe).

2. Prace konkursowe w II Etapie oceniane będą przez Sąd Konkursowy według następujących równoważnych kryteriów:
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a) jakość powiązania z tkanką miasta – skala /forma zaproponowanych rozwiązań 
w kontekście istniejącej zabudowy i zieleni, wielopoziomowa dostępność komunikacyjna terenów (mobilność), 
b) atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych – czytelna kompozycja układu urbanistycznego
i proponowanej zabudowy oraz jakość przestrzeni publicznych, oryginalność, nowatorstwo;
c) wartość rozwiązań przyrodniczych i klimatycznych – wykorzystanie naturalnych, unikatowych uwarunkowań
przyrodniczych w aspekcie systemu zieleni miasta oraz dostosowania do zmian klimatycznych;
d) wykorzystanie walorów historyczno-kulturowych – uwzględnienie istniejącego potencjału miejsca i jego tożsamości
(walory urbanistyczno-architektoniczne, historyczne, kulturowe, środowiskowe i krajobrazowe);
e) adekwatność programu funkcjonalno-użytkowego – komplementarność, elastyczność, dostępność, bezpieczeństwo.

8.2.) Znaczenie kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
równoważne

SEKCJA XI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych za wykonanie i przeniesienie praw do prac konkursowych wybranych
przez Sąd Konkursowy w wysokości 190 000,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), podzieloną
w następujący sposób:
1) Organizator przyzna nagrody pieniężne w wysokości 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla
Uczestników Konkursu, którzy zostaną zaproszeni do II etapu i złożą w nim kompletną pracę konkursową 
w sposób zgodny z wymaganiami Regulaminu. 
2) Organizator przyzna nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
dla Uczestnika Konkursu, którego pracy Sąd Konkursowy w II etapie przyzna pierwszą nagrodę.
3) Organizator przyzna nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych 00/100) dla Uczestnika Konkursu, którego pracy Sąd Konkursowy w II etapie przyzna drugą nagrodę. 
4) Organizator przyzna nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych
00/100) dla Uczestnika Konkursu, którego pracy Sąd Konkursowy w II etapie przyzna trzecią nagrodę.

2. Dla wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania statusu Uczestnika, niezbędne jest złożenie poprzez platformę zakupową:
1) wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zgodnego ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, 
2) podmiotowego środka dowodowego – oświadczenia o posiadanym wykształceniu, zgodnego ze wzorem, stanowiącym
załącznik nr 2 do Regulaminu,
3) oświadczenia Uczestnika o spełnianiu warunków udziału w Konkursie 
i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnego ze wzorem, stanowiącym załącznik 
nr 3a do Regulaminu,
4) pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy,
5) oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
Konkursie, jeżeli dotyczy, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3b do Regulaminu,
6) oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3c do
Regulaminu,
7) zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli dotyczy, zgodnego ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu.
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